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Місія Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН) полягає у мобілізації та координації ефективної та 

заснованої на принципах гуманітарної діяльності у співробітництві з національними та міжнародними організаціями. 
Координація рятує життя 

Цей звіт охоплює період з 23 по 24 березня 2017 року 

Основні події 

 В результаті вибухів на військовому складі у 
Балаклії 23 березня постраждали, 
щонайменше, двоє цивільних  (одна людина 
загинула) та пошкоджена цивільна 
інфраструктура і житлові будинки у радіусі 10 
км. Очікується, що вибухи триватимуть ще 
тиждень. 

 Державна служба з надзвичайних ситуацій 
України та волонтери евакуювали більше 20 
тис людей, які виїхали з території до інших сіл 
Харківської області. Деякі люди вже почали 
повертатися додому. 

 У радіусу 40 км над районом, де відбуваються 
вибухи, була встановлена «безпольотна 
зона».  Перекрито залізничні та автомобільні 
шляхи. 

 В залежності від того, скільки потрібно буде 
часу для повернення людей, масштабів 
інциденту та його потенційного впливу на 
навколишнє середовище, може знадобитися 
швидка мобілізація додаткових ресурсів, 
технічної експертної оцінки та допомоги.   

Огляд ситуації 

О 3 годині ранку 23 березня на розташованому у Балаклії складі боєприпасів Українських Збройних сил1 

(70 км на південний схід від Харкова, підконтрольна Уряду територія – ПУТ, близько 30 тис жителів) 

сталася серія вибухів. В результаті інциденту, постраждали, щонайменше, дві цивільні особи (одна 

людина померла). Розслідування причин інциденту триває.  

Більше 20 тис людей з північної частини Балаклії та з сіл Борщівка, Вербівка і Яковенкове негайно 

покинули небезпечний район. Незважаючи на те, що важко встановити точну кількість евакуйованих 

осіб, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України повідомила, що станом на вечір 23 

березня вони евакуювали близько 2 500 осіб, зокрема, 1 500 осіб з інвалідністю, до шести евакуаційних 

центрів у Харківській області, інші покинули район самостійно або за підтримки волонтерських 

організацій. Вже 24 березня деякі люди почали повертатися додому, інших було переміщено до дев’яти 

сіл поблизу Балаклії: Асіївка, Бригадирівка, Донець, Гусарівка, Мілова, П’ятигірське, Пришиб, Савинці 

та Шевелівка. ДСНС України повідомила, що не планує створювати польові табори, а осіб, які були 

евакуйовані, наразі розміщують у наявних тимчасових притулках. Тим часом, органи влади та групи 

добровольців (зокрема, Товариство Червоного Хреста України та національне НУО «Станція Харків»), 

а також національні та міжнародні організації надають допомогу для задоволення основних потреб 

постраждалого населення, в тому числі продукти харчування і воду. Харків готовий запропонувати 

розміщення для близько тисячі людей, але наразі жодна з евакуйованих осіб не має наміру переїжджати 

до Харкова. Районна адміністрація Балаклії відкрила гарячу лінію для постраждалих людей (+38 057 

495 1076). 

                                                      
 
1 Повідомляється, що на складі боєприпасів у Балаклії площею у 368 га зберігається до 150 тис тонн боєприпасів. 
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ДСНС України забезпечила 74 автобуси для евакуації цивільних осіб, які проживають у радіусі 10 км від 

Балаклії, до інших населених пунктів у Харківській області. ДСНС України також надала 24 карети 

швидкої допомоги, які працюють цілодобово сім днів на тиждень для реагування на надзвичайні 

ситуації. Органи влади забезпечили 

два пожежні потяги, що працюють у 

черговому режимі у населеному 

пункті Шевелівка. Міністерство 

оборони України повідомило, що 

роботи з очищення території від 

боєприпасів, що не розірвалися 

(БНР), почалося 24 березня, коли 

інтенсивність пожежі знизилась.  

Зважаючи на те, що вибухи 

продовжуються, важко визначити 

масштаби пошкоджень. Наразі, 

ДСНС України повідомляє про 

ушкодження, щонайменше, 12 

господарських будівель та житлових 

будинків, молокозаводів, шкіл та залізничного вокзалу. За даними Кластера освіти, близько 50 шкіл, де 

навчаються більше 5 тис дітей, закрито. За словами прем’єр-міністра України, Володимира Гройсмана, 

вибухи, ймовірно, триватимуть протягом ще трьох-семи днів. Поки вибухи продовжуються, а вогонь не 

локалізовано, повернення цивільних осіб до цього району є небезпечним. Тим часом, поліція блокувала 

п’ять автомагістралей, встановила 14 контрольно-пропускних пунктів, а маршрут залізничного 

транспорту через Балаклію змінено, щоб уникнути жертв серед цивільного населення. Щоб запобігти 

мародерству, до постраждалого району були направлені патрулі поліції.  

У період з 2003 по 2015 роки в Україні відбулося декілька інцидентів, пов’язаних із запасами 

боєприпасів. Найбільш серйозний інцидент трапився на артилерійському складі у Новобогданівці 

(Запорізька область) у травні 2004 року. Тоді знадобилося два тижні, щоб погасити вогонь, та більше 

тижня, щоб очистити територію від БНР. Більше 7 тис постраждалих цивільних осіб не могли 

повернутися додому протягом декількох місяців та були вимушені шукати притулок або залишатися у 

родичів.  

Органи влади повідомлять, що вибухи можуть тривати декілька днів. Тим часом, обсяг та види потреб 

постраждалого населення, ймовірно, зростатимуть. Міська сільська влада, що відповідає за розміщення 

евакуйованих осіб, повідомила про негайну потребу у готовій їжі, бутильованій воді та предметах гігієни. 

Влада мобілізувала власні ресурси для задоволення нагальних потреб; у найближчі дні та тижні 

очікуються запити про додаткову підтримку. Необхідні значний час та ресурси для гарантування безпеки 

постраждалих житлових районів, перш ніж буде проведена будь-яка оцінка пошкоджень. Масштаб 

ситуації та її потенційний вплив на навколишнє середовище може потребувати швидкої мобілізації 

додаткових ресурсів всередині країни, а також міжнародної технічної експертизи і підтримки.  

23 березня ДСНС України евакуювала 1 500 осіб з інвалідністю з Балаклії у 
74 автобусах, наданих для переміщення людей до безпечних населених 
пунктів Харківської області,  та забезпечила їх основними речами.  
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